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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Pada hasil pengkajian yang telah di lakukan di dapatkan beberapa 

kesenjangan di antaranya pada pemeriksaan kehamilan tidak di lakukannya 

semua standart pelayanan Antenatal Care yaitu tidak dilakukanya imunisasi 

TT lengkap. 

2. Identifikasi terhadap diagnose atau masalah diperoleh diagnose pada kasus 

ini yaitu GIP00000uk 39minggu, tunggal, hidup, letkep, intra uterin, jalan lahir 

normal, keadaan umum ibu dan janin baik. Sedangkan pada kasus tidak di 

temukannya masalah tetapi adanya keluhan his palsu atau Braxton hicks. 

Diagnosa pada kasus intranatal care GIP00000UK 39 minggu 7hari, tunggal, 

hidup, letkep, intrauteri, jalanlahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik 

dengan inpartu kala I fase aktif ,Sedangkan pada kasus masalah yang ada 

yaitu nyeri kontraksi pada perut. Dukungan yang dapat diberikan kepada 

klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan 

janinnya juga menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan. 

Diagnosa pada kasus postnatal care P10001post partum 6 jam, sedangkan pada 

kasus masalah yang ada yaitu ibu masih merasakan mulas 
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3. Identifikasi diagnose atau masalah potensial didapatkan masalah potensial 

tidak adanya kasus yang mengarah pada patologis. 

4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk 

dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang 

lain sesuai dengan kondisi klien. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan 

kebidanan pada klien dengan persalinan fisiologis tidak semua di lahan 

tertuang dalam teori. 

6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh 

tetapi pada persalinan ditemukan adanya kesenjangan yaitu pertolongan 

APN 58 langkah tidak dilakukan sepenuhnya karena berbagai faktor, namun 

proses persalinan berjalan lancer tanpa komplikasi pada nifas tidak di 

temukan kesenjangan 

7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas 

yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada 

patologis. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Klien 

Agar suami dan keluarga dapat memberikan dukungan dan semangat 

kepada ibu sehingga dapat lebih meningkatkan kerja sama antara tenaga 

kesehatan dan ibu.  

5.2.2 Bagi Penulis 

 Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk 

dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktik 

kebidanan dan standart kompetensi bidan 

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan sebagai tempat menempuh ilmu kebidanan 

diharapkanhasil penelitian ini sebagai masukan untuk tambahan materi 

tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas. 

5.2.4 Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan para tenaga kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan 

secaraintensif kepada masyarakat tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, 

bersalin dan nifas. 

 


